
1. Израчунај. 
     119          743          377         309 
  + 229      + 128       + 118      + 447 
                                                 

2. Први сабирак је разлика бројева 976 и 632, а други сабирак број 138.  

____________________________________________________________ 

3. Формула 1 прелази 267 километара на час, а авион 219 километара 
више. Колико километара прелази авион за 1 час? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

4. У једној књижари књиге су распоређене на 3 полице. На првој полици 
има 354 књиге, на другој 102, а на трећој 229. Колико књига се налази на 
све три полице? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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